Наші автори
Володимир Головченко,
доктор політичних наук, професор кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби
Інституту міжнародних відносин Київського
національного
університету
імені
Тараса
Шевченка.

всесвітньої історії ДУ «Інститут всесвітньої
історії НАН України».

Іван Мединський,
аналітик Інституту світової політики, доктор
філософії (PhD) в галузі міжнародної безпеки та
порівняльної політології університету Олд
Домініон (Норфолк, Вірджинія, США).

Оксана Розумна,
кандидат філософських наук, старший науковий
співробітник Національного інституту стратегічних досліджень.

Михайло Мінаков,
доктор філософських наук, доцент кафедри
філософії та релігієзнавства Національного
універси- тету «Києво-Могилянська академія».
Наталія Мусієнко,
кандидат філософських наук, провідний науковий
співробітник Інституту проблем сучасного
мистецтва Національної академії мистецтв
України.
Оксана Нестеренко,
кандидат юридичних наук, директор Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії
корупції Національного університету «КиєвоМогилянська академія».
Тіна Пересунько,
аспірантка Інституту української археографії і
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН
України, випускниця польсько-литовських студій з
культурної дипломатії, стипендіатка польськоамериканської програми ім. Лейна Кіркланда.
Марина Песенті,
магістр соціальних наук Лондонської школи
економіки, директор Українського інституту в
Лондоні.
Інна Погорєлова,
кандидат історичних наук, доцент, доцент
кафедри
політичної
історії
Київського
національного економічного університету імені
Вадима Гетьмана.
Вільйям Померанц,
заступник директора Інституту Кеннана при
Центрі Вудро Вілсона (Вашингтон, США).
Олександр Потєхін,
доктор історичних наук, головний науковий співробітник
відділу
теорії
та
методології

Метью Рожанський,
директор Інституту Кеннана при Центрі Вудро
Вілсона (Вашингтон, США).

Катерина Смаглій,
доктор філософії в галузі історії, доцент
Київського національного університету культури
та мистецтв, директор Київського офісу
Інституту Кеннана.
Олександр Снідалов,
магістр бізнес-адміністрування, громадський
активіст,
співзасновник
спільноти
«EuromaidanWarszawa»,
учасник
ініціативи
«Oekraїne-referendum»,
член
волонтерської
організації «Global Ukrainians», спеціаліст із
комп’ютерних технологій (Нідерланди).
Ізабелла Табаровська,
менеджер з регіонального розвитку Інституту
Кеннана при Центрі Вудро Вілсона (Вашингтон,
США).
Вʼячеслав Чеботарьов,
доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії, маркетингу та підприємництва Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка (Старобільськ),
експерт-консультант Американської неурядової
благодійної організації «Mercy Corps».
Григорій Шамборовський,
кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка, стипендіат програми Фулбрайта-Кеннана (2011–
2012).
Анна Яворська,
магістр філології Київського національного
лінгвістичного університету, магістр європейської та соціальної інтеграції Вільного
університету
Брюсселю,
представниця
Міжнародної неурядо вої організації «Міст
Україна-ЄС» (Bridge EU-Ukraine) у Брюсселі.

